
 

 

 

 

PESTALOZZI PROGRAMME                            COUNCIL OF EUROPE                                                                                    MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE (CYPRUS)     PEDAGOGICAL INSTITUTE 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ EΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

(ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 
 

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 
3-5 Δεκεμβρίου 2009 
Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία 
 
ΠΕΜΠΤΗ, 3/12/09 
 
9:00- 9:30 ΕΝΑΡΞΗ 

Καλωσόρισμα από το Διευθυντή του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
 
Γνωριμία συμμετεχόντων – Δραστηριότητα  

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
 
 
Δρ Χρυστάλλα Καλογήρου 
 

 
9:30- 10:30 

 
ΟΜΙΛΙΑ               (45 λεπτά) 
«Οι ανισότητες που σχετίζονται με το κοινωνικό 
φύλο – η διάγνωση των ανισοτήτων αυτών στο 
σχολείο και την κοινωνία.  Η βία που σχετίζεται 
με τις ανισότητες του κοινωνικού φύλου στο 
σχολείο». 

15 λεπτά για συζήτηση

 
Έφη Μπέκου 

 
10:30- 11:40 

 
Σύντομες παρουσιάσεις από τους 
συμμετέχοντες του εξωτερικού για τον τρόπο 
που αντιμετωπίζουν τις ανισότητες του 
κοινωνικού φύλου στη σχολική τους μονάδα 

 
10 συμμετέχοντες από το 
εξωτερικό  

 
11:40- 12:00 

 
Διάλειμμα 
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12:00- 12:45 

 
Ομιλία/παρουσίαση                (30  λεπτά) 
 
«Η προώθηση των θεμάτων της ισότητας των 
δύο φύλων στην κοινωνία – ο ρόλος των 
κυβερνητικών θεσμικών  οργάνων και μη 
κυβερνητικών οργανισμών». 

 
15 λεπτά για συζήτηση 

 
Έφη Μπέκου 

 
12:45 - 13:30 

 
Ομιλία/παρουσίαση                (30  λεπτά) 
 
«Η προώθηση των θεμάτων της ισότητας των 
δύο φύλων στα σχολεία – ο ρόλος του 
διευθυντή/της διευθύντριας στην αλλαγή 
νοοτροπίας». 
 

15 λεπτά για συζήτηση

 
 
Δρ Αντρέας Κυθρεώτης 

 
13:30-14:30 

 
ΓΕΥΜΑ 

 

 
14:30 - 16:00 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
(οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ομάδες των 10) 

 

 

1Η ΟΜΑΔΑ  
 

Πώς μπορεί ένας/μία διευθυντής/διευθύντρια να 
δράσει ως διευκολυντής και να συμβάλει σε 
αλλαγές στη σχολική του/της μονάδα με την 
υπόλοιπη διευθυντική του/της ομάδα; 

2Η ΟΜΑΔΑ  
 

Πώς μπορεί ένας/μία διευθυντής/διευθύντρια να 
δράσει ως διευκολυντής και να συμβάλει σε 
αλλαγές στη σχολική του/της μονάδα με τους 
εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό του 
σχολείου; 
 

 

3Η ΟΜΑΔΑ  
 

Πώς μπορεί ένας/μία διευθυντής/διευθύντρια να 
δράσει ως διευκολυντής και να συμβάλει σε 
αλλαγές στη σχολική του/της μονάδα με τους 
μαθητές/τις μαθήτριες του σχολείου; 
 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΕΣ 
 
Δρ Χρυστάλλα Καλογήρου 
 
 
 
 
Αντωνία Σπυροπούλου 
 
 
 
 
 
 
 
 Κούλλα Χριστοδούλου 
 

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 3 ΟΜΑΔΩΝ  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ο/η γραμματέας της κάθε ομάδας 
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FRIDAY, 4/12/09 
 

8:00- 9:05 Μετάβαση στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου 
για επιτόπια επίσκεψη σε σχολική μονάδα 
 
[Οι Κύπριοι σύνεδροι θα μεταβούν με το 
δικό τους μεταφορικό μέσο στο Δημοτικό 
Σχολείο Ιδαλίου]. 
   

9:05- 10:10 ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ – 
ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν από τη διευθύντρια του σχολείου 
πώς προωθείται το θέμα της ισότητας των δύο 
φύλων και η άρση των κοινωνικών 
στερεοτύπων που συνδέονται με τα δύο φύλα 
στο σχολείο της.  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να συζητήσουν και με τους 
δασκάλους/τις δασκάλες στο σχολείο.     

Αναχώρηση γύρω στις 10:00  
Επιστροφή στο χώρο διεξαγωγής του 
σεμιναρίου στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα 

 
Δρ Όλγα Κουντούρη 
 
 
Διευθύντρια του Β΄ Δημοτικού 
Σχολείου Ιδαλίου 
 

11:05- 11:30 Διάλειμμα  
 
11:30- 11:50 

 
Ομιλία/παρουσίαση                (15 λεπτά) 
 
Πρόσφατα ερευνητικά πορίσματα «Προώθηση 
της ισότητας των δύο φύλων στην εκπαίδευση» 
 

5 λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση 
 

 
Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 
 
Προϊσταμένη Τομέα Έρευνας και 
Αξιολόγησης  Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου 

11:50-12:10 Ομιλία/παρουσίαση                (20 λεπτά) 
 

Ο ρόλος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης του 
Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας και η Μονάδα Ισότητας 
 

Μάρω Βαρναβίδου 
 
Γενική Γραμματέας του Εθνικού 
Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της 
Γυναίκας 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης 
 
 

12:10-12:30 Ομιλία/παρουσίαση                (20 λεπτά) 
 

Ο ρόλος της Επιτρόπου Διοίκησης στην Κύπρο 
σε ότι αφορά τη διαχείριση παραπόνων 
σχετικών με το κοινωνικό φύλο γενικά και σε 
ό,τι αφορά το κοινωνικό φύλο ειδικότερα 

Δρ Ηλιάνα Νικολάου 
 
 
Επίτροπος Διοίκησης 
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12:30-12:50 Ομιλία/παρουσίαση                (20 λεπτά) 

 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι 
αφορά τα θέματα κοινωνικού φύλου και της 
εκδήλωσης της βίας που σχετίζεται με αυτά.  
Πολιτικές  που αποσκοπούν σε κοινωνίες με 
ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων 
 

Ανδρούλλα Καμιναρά 
 
 
Επικεφαλής του Γραφείου της Ε.Ε. 
στην Κύπρο 
 

12:50-13:00 
 
 

Ερωτήσεις – Συζήτηση Συντονισμός συζήτησης: 
 Έλλη Χατζηγεωργίου 

13:30-14:30 ΓΕΥΜΑ  
 
14:30 - 16:00 
 
 
 
1Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2η ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
 
 
 
 

  
(οι συμμετέχοντες /οι συμμετέχουσες 
χωρίζονται σε 3 ομάδες) 
 

1. Πώς μπορεί ένας διευθυντής/μια 
διευθύντρια να αντιμετωπίσει ένα 
συγκεκριμένο θέμα βίας που σχετίζεται με 
το κοινωνικό φύλο ανάμεσα στα μέλη του 
διδακτικού προσωπικού; 
 

2. Πώς μπορεί ένας διευθυντής/μια 
διευθύντρια να αντιμετωπίσει ένα 
συγκεκριμένο θέμα βίας που σχετίζεται με 
το κοινωνικό φύλο ανάμεσα στους μαθητές 
του σχολείου; 
 

3. Πώς μπορεί ένας διευθυντής/μια 
διευθύντρια να αντιμετωπίσει ένα 
συγκεκριμένο θέμα βίας που σχετίζεται με 
το κοινωνικό φύλο ανάμεσα  σε 
καθηγητή/καθηγήτρια και μαθητές του 
σχολείου του; 
 

 
 Πώς μπορεί ο διευθυντής/η διευθύντρια να 
εμπλέξει τους καθηγητές, γονείς και άλλους 
εταίρους στην προώθηση της ισότητας των δύο 
φύλων; 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΕΣ 
 
 
 
 
Δρ Χρυστάλλα Καλογήρου 
 
 
 
 
Αντωνία Σπυροπούλου 
 
 
 
 
 
Κούλλα Χριστοδούλου 
 
 
 

 



 SEMINAR – PROMOTING GENDER EQUALITY IN SCHOOLS – PEDAGOGICAL INSTITUTE OF CYPRUS 

Pa
ge
5 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 5/12/2009 

10:00- 10:30 Ομιλία/παρουσίαση                (15 λεπτά) 
 
Παρουσίαση καλών πρακτικών που σχετίζονται με 
την ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικού 
φύλου.  Η ελληνική εμπειρία (ερευνητικά 
πορίσματα ανάμεσα σε 8 500 εκπαιδευτικούς και 
12 000 μαθητές). 
 

(10λεπτη συζήτηση) 

Έφη Μπέκου 

10:30- 11:00 Ομιλία/παρουσίαση                (20 λεπτά) 
 
«Ο ρόλος του σχολικού Αναλυτικού Προγράμματος 
σε ό,τι αφορά την προώθηση της ισότητας των δύο 
φύλων». 

 (10λεπτη συζήτηση) 

 
 
Eκπρόσωπος Επιτροπής  
Διαμόρφωσης Αναλυτικών 
Προγραμμάτων 

11:00- 11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
 
11:30-12:30 
 
Εργασία σε 2 

ομάδες 
 
 
 
 
 
 
1Η  ΟΜΑΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Η ΟΜΑΔΑ 
 
 
 
 

 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1Η ΟΜΑΔΑ 
1η εργασία 
Πώς μπορεί να προωθηθεί η διαφυλική αγωγή στα 
υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα; 
 

Διάλειμμα 5-10 λεπτών 
2η εργασία 
Οι συμμετέχοντες προβαίνουν σε συμπλήρωση 
φύλλου εργασίας τύπου Swot (Δυνατότητες, 
Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) και 
διατυπώνουν ένα πλάνο δράσης για την 
προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στο 
σχολείο τους. 
 

------------------------------------ 
2Η ΟΜΑΔΑ  

1η εργασία 
Πώς μπορούν οι διευθυντές/διευθύντριες να 
διαχειριστούν απόψεις των γονιών που σχετίζονται 
με το ρόλο του κοινωνικού φύλου; 
 

Διάλειμμα 5-10 λεπτών 
2η εργασία 
Οι συμμετέχοντες προβαίνουν σε συμπλήρωση 
φύλλου εργασίας τύπου Swot (Δυνατότητες, 
Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) και 
διατυπώνουν ένα πλάνο δράσης για την 

 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΕΣ 
 
 

Δρ Χρυστάλλα Καλογήρου 
Αντωνία Σπυροπούλου 
 
 

 

 

 

 

 

Κούλλα Χριστοδούλου 
Έλλη Χατζηγεωργίoυ 
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προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στο 
σχολείο τους. 

12:30-12:50 Παρουσιάσεις των 2 εργασιών 
10 λεπτά για κάθε ομάδα 

O/η γραμματέας κάθε ομάδας 

 
12:50-13:10 
 

 
ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 
Έλλη Χατζηγεωργίου 
 

 
13:10-13:30 

 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  -  
ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
[ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ] 
 

 

13:30 ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΥΜΑ  
 

 

 

 


